
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

*Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Wypełniać komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi 

literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 

z 2019r. poz. 2010) 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie Gminy 

Olesno. Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 

władające nieruchomością (art.2 ust.1 pkt 4 ustawy). 

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność 

lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę 

mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. (art.2 ust. 3 ustawy). 

Miejsce składania: Urząd Gminy Olesno, ul. Wł. Jagiełły 1, 33-210 Olesno  

Sposób składania: 1) osobiście lub listownie: Urząd GminyOlesno, ul. Wł. Jagiełły 1 33-210 Olesno; 2) za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej - dokumenty w formie elektronicznej należy przesyłać za pomocą 

Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (dokument musi być opatrzony ważnym bezpiecznym 

podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym 

ePUAP). 

  

A.  ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY OLESNO 
ul. Wł. Jagiełły 1, 33-210 Olesno 

B.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ PIERWSZA DEKLARACJA                            

 

□ ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI 

 

C.  SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ właściciel 

□ współwłaściciel 

□ osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

□ użytkownik wieczysty 

□ inny podmiot ………………………………………. (podać jaki) 

D.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Nazwisko i imię 

 
PESEL 

ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA 

Kraj: Województwo: 
 

Powiat: 

Gmina: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 
 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: Poczta: 

Nr telefonu: E-mail: 

 

E.  ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 



(Nie wypełnia się części E w przypadku gdy adres nieruchomości, na której powstają odpady 

komunalne jest równocześnie adresem siedziby/zamieszkania) 

Kraj: Województwo: 
 

Powiat: 

Gmina: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 
 

Poczta: 

Nr telefonu: E-mail: 

 

F.  OŚWIADCZAM ŻE (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 
Na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej 

deklaracji zamieszkuje: 

(podać liczbę mieszkańców zamieszkujących 

nieruchomość) 

 

na  terenie  nieruchomości,   dla  której  składana  jest  

deklaracja  znajduje  się  kompostownik   przydomowy    

i  bioodpady stanowiące  odpady  komunalne  są  w  nim  

kompostowane, co jest podstawą do zwolnienia z części opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

□ posiadam 

 

□ nie posiadam 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
Liczba mieszkańców 

zamieszkujących nieruchomość 

 

 

 

 

Miesięczna stawka opłaty od 

mieszkańca 

 

 

Wysokość opłaty za miesiąc 
(liczba mieszkańców x miesięczna 

stawka) 

 

 

Kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za kwartał wynosi: 

 

3 x ………………… = ……………… 
 

G.ZAŁĄCZNIKI (wymienić jakie) 

 

H.  OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY 

REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne z prawdą oraz, że zapoznałem/am/ się z 

treścią pouczenia. 
 

 

……………………………………                                    …………………………………. 
(miejscowość i data)                                                                                   (czytelny podpis) 

I.  ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie:  



1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Olesno o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca. 

3. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Olesno określi w 

drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6o w/w ustawy. 

4. Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są 

zobowiązani do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych 

zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Niezastosowanie 

się do w/w obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie skutkowało koniecznością 

zastosowania wobec właściciela nieruchomości stawki opłaty podwyższonej. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy liczba osób zameldowanych i liczbą osób zamieszkujących daną 

nieruchomość osoba składająca deklaracja zobowiązana jest złożyć stosowne oświadczenie. 

6. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy 

Olesno w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 

zmiana. 

7. W przypadku stwierdzenia w drodze decyzji utraty prawa do zwolnienia z części opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi ponowne skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty może nastąpić nie wcześniej niż po 

upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga 

złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6 k ust. 4c Ustawy). 

8. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o posiadaniu przydomowego 

kompostownika (o którym mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7 Ustawy) nie posiada kompostownika lub nie kompostuje 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub uniemożliwia wójtowi lub 

upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności podanych 

informacji ze stanem faktycznym – wójt stwierdza w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia z części opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Utrata prawa  do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w 

którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek powodujących utratę zwolnienia (art. 6k ust. 4 b 

Ustawy).  

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. informuję, iż: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wójt Gminy Olesno, ul. Wł. Jagiełły 1 , 33-210 Olesno 

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim kontaktować poprzez e-

mail: iodo@gminaolesno.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane być mogą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze lub gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit.c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane jedynie podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów 

prawa lub wykonujących zadania wyraźnie wskazane przez administratora danych. Podmioty te również 

zobowiązane są do ochrony danych osobowych. 

 Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 

 Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych, 

 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, choć w niektórych przypadkach może być 
konsekwencją wymogów przepisów prawa. 

 

mailto:iodo@gminaolesno.pl

